
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 13/8 2019 

Tilstede: LA, JB, MH, MR, SB, MM og KM 

 

1. Meddelelser  

 Centerchef: Der er 3 centerchef-stillinger ledige i Vallensbæk, og der er ikke slået nogle af stillingerne op 

endnu. Vi er heldige, hvis der fundet en ny ”Dennis” per 1. november. 

 Ishøj vil gerne lave et arrangement sammen med Lærernes pension, og har spurgt, om vi vil være en del 

af dette. Vi stikker en finger i jorden inden næste møde for at finde ud af, om der er interesse for dette. 

 ”Modtagerundervisning”: Projektet er startet op nu, og der er stadig en del løse ender. Vi skal være 

opmærksom på lærere, der underviser i basisdansk, DSA, får modtager-elever m.m  

 Datoer for dialogmøder: 17/9, 19/11, 10/3, 19/5. Vi står for det første møde, og vi skal sende en 

dagsorden ud 

 Se den nye aktivitetskalender i InSite - der er også kommet AMR-møder på. 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Der er først møde i september 

 Pædagogisk forum: Møde på tirsdag 

 Arbejdsmiljø forum: Møde i slutningen af august 

 Lønteknik: Ikke kommet en ny dato 

 

3. Arrangement for nyansatte 

Da DD jo ikke er centerleder længere, har vi ikke et bindeled til rådhuset, og derfor bliver arrangementet kun 

i kreds 9-regi. 

Vi starter her på kredsen, hvor MR holder et oplæg - både med DLF ting, Vallensbæk Kommune og nogle 

generelle opmærksomhedspunkter. Herefter bowling og mad (det bliver nok Valby Big Bowl). 

 

Det bliver mandag d.16. september. MR sender invitation, KM booker bowling og mad 

 

4. Ansættelser 

Der bliver ansat en del pædagoger til at læse lærertimer, men de er ikke på læreroverenskomst. Der er også 

ansat en del uudannede personer. Det skal der fokus på. Vi skal prøve at skabe et overblik over, hvor mange 

timer der læses af folk, der ikke er læreruddannet. 

 Til næste møde skal TR’erne lave en oversigt over, hvor mange timer, der læses af ikke læreruddannede 

personer 

Vi tænker, at det skal være en drøftelse på et dialogmøde. 

 

5. Fokuspunkter for det nye skoleår 

 Ansættelseskontrakter: De skal gælde fra 1. august. Husk at tjekke anciennitet - det har betydning for 

Vallensbæktillægget. Ved tidsbegrænsede stillinger skal der også fokus på sluttidspunktet. 

 Opgaveoversigter: MR har lavet en oversigt over, hvad der skal være fokus på - både som medarbejdere 

og TR’ere. De er lagt i InSite. 

 Arbejdstid for lærere på nedsat tid: Der skal aftales individuelt med de lærere, så de ved, hvordan deres 

arbejdstid ser ud. 

 Skolernes arbejdstid: Egholmskolen og Vallensbækskole har udsendt deres arbejdstid. Pilehaveskolen 

har ikke gjort det endnu. 

  

 

 



6. Opfølgning på Temadagen 

 Facebook: Retningslinjerne blev genopfrisket. Retningslinjerne er på InSite under ”målrettet indsats”, 

”Facebook”.      

 Blækklatten: LA og MR kigger på blækklatten på torsdag. Skabelon er lagt i InSite under ”løbende 

arbejde”, ”blækklat”.  

 Årshjul: MR har opdateret årshjulet. Diskussion om hvor det giver mest mening, at det skal være (team, 

InSite). MR lægger den på InSite. Lektie til næste gang: Læs den igennem, stille spørgsmål og komme 

med gode forslag. 

 

7. Eventuelt 

Andre ideer til dialogmøder: 

- Økonomi: 

Hvordan snakker vi op ad i systemet for at skabe/sikre gode arbejdsvilkår (og få flere ressourcer), så 

elever/forældre/medarbejder ikke bare bliver mødt med, at det er sådan rammen er. 

Har skolerne fået de penge fra Vallensbæk-tillægget? 

- Evaluering af fagfordeling: Blev planerne holdt? Blev TR’erne hørt? Hvad skal vi tage med til næste år - 

og hvad skal gøres anderledes? 

- Udfordrede indskolinger: Hvad er der sket? Hvordan ser det ud? Hvordan sikrer vi en dialog med 

kollegaer i forhold til at bruge pengene fra den forkortede skoledag bedst muligt?  

- Vallensbæk Skole har fået lov til at afholde 3 faglige klubmøder i arbejdstiden 

- Der er rotter i madkundskabslokalet på Vallensbæk Skole 

- Husk kongressen i uge 40. Vi skal have styr på, hvem der skal med 

 

8. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt 

 

 

 


